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 : กระบวนการหลอหลอมทางสังคมของเด็กและเยาวชน 
  -  โครงสรางหลัก ชั้นเปลือกของสังคม หนวยยอยตางๆ สรางและ 
   หลอหลอมเด็กรุนใหม 
  - คุณลักษณะของเด็กไทยที่ไมพึงประสงค 
 : การจัดทําฐานขอมูลเด็กและเยาวชน 
 -  แบบประเมิน  แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ 
 - การนําเครื่องมือ แบบประเมิน แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณไปใช 
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กระบวนการเรียนรูทางสังคมของเด็กและเยาวชน 
 
1.   โครงสรางหลัก ชั้นเปลือกของสังคม หนวยยอยตาง ๆ สรางและหลอหลอมเด็กรุนใหม 
 ความงดงามและคุณคาของสังคมไทยและตัวเด็กไทยจํานวนมากเริ่มผุกรอน หมดความหมาย
และกําลังถูกสังคมแบบใหม (Post-Modernization) และยุคโลกาภิวัตน  (Globalization)  ทุนนิยม
สมัยใหม วัฒนธรรมรอนแรง การแขงขันในระบบตลาดที่มุงผลกําไรเปนประโยชนสูงสุด มนุษย
เปนผูผลิต ผูรับบริการตองเห็นแกตัว ทรัพยากรเปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกของมนุษย      
ทุกหนวยของสังคมมีบทบาทหนาที่แตกตางกันและทําใหสังคมเกิดกลุมคนที่มีฐานะ ชนชั้น 
รายได จากระบบการศึกษาที่สูงต่ํา จากการลงทุนมากนอยแตกตางกัน การชี้ฐานะทางสังคมลวนดู
ปจจัย  มูลคาทางวัตถุที่เชื่อมโยงกับชีวิตความเปนอยู รสนิยม ตําแหนงทางสังคมที่มีอยู ลักษณะงาน 
รายได ภาษา เครื่องแตงกาย อาหาร รถยนต โทรศัพทมือถือ การใชเวลาวาง และอื่นๆ สังคมสมัยใหม
และโลกาภิวัตนไดเปนแหลงหลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมและจิตวิญญาณใหมกับเด็กไทยมายาวนาน
ไมนอยกวา 20 ปที่ผานมา และยิ่งรุนแรงหนักขึ้นในระยะหลังที่ประเทศไทยเผชิญปญหาวิกฤติ 
ทางเศรษฐกิจนับแตป พ.ศ.2539  เปนตนมา 
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แผนผังท่ี 1 แสดงกระบวนการเรียนรูทางสังคมของเด็กและเยาวชน 
ชั้นเปลือกสังคม 
                อินเทอรเน็ต 
               ส่ือลามก 
           ความรุนแรง 
            เพศเสรี 
            ยาเสพติด 
วัตถุนิยม 
 
 สรางผลิต เด็กไทยพันธุใหม  หลอหลอม 
 (Reproduction) 12 ขอ (Socialization)   
 
  ตัวเรงทางออม 
  (Acceleration)         
 
 

ครอบครัว       โรงเรียน        ศาสนา           ชุมชน 
 
 
 ถาเรามองสังคมไทยที่ลอมรอบตัวเด็กอุปมาอุปไมย (Metaphor) เสมือนหัวหอมใหญที่
เปนชั้น ๆ หอหุมตัวตนของเด็กไทยที่อยูขางในสุดเราจะพบวาเด็กไทยของเรากําลังถูกสรางและ
หลอหลอมใหเขาสูเสนทางที่เสี่ยงและอันตรายอยางยิ่ง บนเสนเลือดใหญของการผลิตคนไทย 
พันธุใหมยุคทุนนิยม โลกาภิวัตน วัตถุนิยม เพศเสรี ยาเสพติด กําลังกลายเปนวิถีชีวิตพื้นฐานของ
เด็กไทยเขาไปทุกที เสนทางการเปนยุวอาชญากรงาย และหลากหลายขึ้นมีเชื่อมโยงกันในหลายมิติ
ที่มีอยูในเด็กแตละคน เพื่อใหเห็นสังคมไทยที่ซับซอนและลอมรอบตัวเด็กวามีองคประกอบ
อะไรบางที่เปนสาเหตุสําคัญที่เปนแหลงสราง (Reproduction) เด็กไทยใกลเปนโจรมากขึ้น           
มีดังตอไปนี้ 

ระบบโครงสรางหลัก 
ทุนนิยมโลกาภิวัตน 
ตลาดเสรีแขงขัน 
วัฒนธรรมตะวันตก 

หนวยยอยในสังคม 
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1) วัตถุนิยม นับเนื่องติดตอกันมากวา 30 ปเศษที่เราสงเสริมใหคนไทยเปนผูบริโภค
นิยมการใชจายสิ่งของ การยึดติดสินคาราคาแพงมียี่หอ คานิยมวัดคุณคาฐานะทางสังคมและ      
ชนชั้นจากราคาและมูลคาสิ่งของที่ใชวัตถุนิยมเปนเสนเลือดใหญของเด็กและเยาวชนที่ยึดติดจน
กลายเปนสวนสําคัญที่สุดในการดําเนินชีวิต 

2) ยาเสพติด ในสังคมไทยการระบาดของยาบา ยาเลิฟ ยาอี เกิดขึ้นมา 7-8 ปแลว และ
ระบาดเขาสูชุมชน บานและโรงเรียนแบบทะลักปละไมนอยกวา 700-800 ลานเม็ด ในกลุมเด็กอายุ
ตั้งแต 7-20 ป มีเด็กและเยาวชนไทย 2-3 ลานคนที่อยูในขบวนการคายาเสพติดและจะมีเพิ่มขึ้น
เร่ือย ๆ ทั้งในบทบาทเหยื่อ เครื่องมือ ระบบตลาดและการพนผิดของผูคารายใหญ สังคมไทยจะ
ออนแอลงและไมมีความมั่นคงของประเทศ นี่คือภยันตรายที่นากลัวที่สุดของสังคมไทยขณะนี้ 

3) เพศเสรี ในเด็กวัยใสมัธยมศึกษาตอนตนอายุระหวาง 13-16 ป สังคมที่มีคูรัก         
มีเพศสัมพันธ เปลี่ยนคูนอน ขายบริการทางเพศแบบแอบแฝงปนสนุกกําลังระบาดหนักในสังคม
วัยรุนเด็กชายหญิง เด็กเรียนรูจากสื่อลามก หนังสือการตูนญี่ปุน อินเทอรเน็ตคาเฟ ซีดีที่ขายกัน
เกลื่อนเมืองและราคาถูก และยังเขาสูระบบอินเทอรเน็ตภาพโปเปลือยไดตลอดเวลา เด็กดูไป
ทดลองไป แลกเปลี่ยนประสบการณจนเปนคานิยมใหม ถาใครไมเคยดูหนังเซ็กส ไมทดลองมี
เพศสัมพันธจะเขาสังคมสมัยใหมในกลุมเพื่อนไมไดเลย 

4) ความรุนแรงในพฤติกรรมและอารมณ เนื่องจากเด็กสั่งสมความรุนแรงมาจาก
ระบบครอบครัวที่มีพอในฐานะอํานาจนิยม และโรงเรียนในบทบาทการแขงขัน การสอบ  
ความเครียดกังวลที่ไดรับจากระบบหลักสูตรการศึกษา การรับซ้ําซากจากสื่อโฆษณาที่แฝงเรื่อง
การใชความรุนแรงในการแกไขปญหา  ความแปลกที่มากับความคิดแบบหลุดโลก เร่ืองเพศที่รับรู
ลวนสะทอนการทุบตี การใชกําลัง ความวิตถารในอารมณ ในทางตรงกันขามเด็กไทยจํานวนหนึ่ง
เปราะบาง สูโลกแหงการพายแพไมได ผิดหวังรุนแรง ใชอารมณมากกวาเหตุผลซ่ึงเด็กไทยที่
ออนแอเปราะบาง สูชีวิตไมไดและอาจจบลงดวยการฆาตัวตายมากขึ้น 
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5) อินเทอรเน็ต ชองวางระหวางพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารยในโลกสมัยเกากับ
เด็กไทยพันธุใหม โลกยุคสารสนเทศจะมากขึ้นตามลําดับ อินเทอรเน็ตจะเปนหองสมุดโลกที่เด็ก
เรียนรูและรับขาวสารมากมายไดตลอดเวลา อินเทอรเน็ตจะเปนดาบสองคมเด็กจะใชประโยชนกับ
การศึกษาในขณะที่มีพอแมอยูดวยประมาณรอยละ 20 นอกจากนั้นเด็กจะใชในทางที่ไมเหมาะสม
ไมวาจะเปน Sex Web cam, Sex Chat, SexPhone, การสง e-mail การดูภาพโปลามกอนาจารที่มี
กวาหมื่นเว็บไซต 
 ในเบื้องตนขององครวมสังคมไทยมีขนาดชั้น 5-6 องคประกอบที่รายลอม หลอหลอม 
ผลิตและสรางเด็กไทยใหเติบโตขึ้นกับสังคมที่เสี่ยงและอันตรายยิ่ง การเพิ่มขึ้นและองคประกอบ
จะมากขึ้น หนาขึ้น และยิ่งเรงใหเด็กหลุดรอดจากปญหาตางๆ ไดยากขึ้นตามลําดับ ไมวาจะเปน
การเลนพนันบอลซึ่งมีอยูมากมายเกลื่อนกลาดทั่วประเทศ การตั้งกลุมแกงกวนเมืองสรางปญหาใน
เขตเมืองใหญๆ เชน กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล การขายบริการทางเพศแฝงในคราบ
นักเรียน นิสิตนักศึกษา การนิยมคลั่งไคลเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกและญี่ปุนมากขึ้น 
 ในทางตรงกันขามหนวยงานและสถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของและลอมรอบตัวเด็กลวนแลวแต
เกี่ยวของสัมพันธกับคุณภาพและคุณลักษณะของเด็กไทย ไมวาจะเปนสถาบันครอบครัวที่อยู
ใกลชิดเด็กมากที่สุด ระบบการศึกษาโรงเรียนซึ่งเปนแหลงตระเตรียมเด็กในหนาที่ที่พึงประสงค 
ชุมชนที่รายลอมโอบอุมเด็ก ศาสนา และระบบคุณคาทางวัฒนธรรมที่ เปนเอกลักษณไทย 
ส่ือมวลชนที่มีความเปนพลวัตรสูง ระบบการเมืองที่สามารถกําหนดนโยบายลงสูสังคมเด็กไทย
อยางงายดาย ภาคธุรกิจเอกชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถปรับเปลี่ยนคานิยมใหม ๆ ใหเกิดขึ้นไดจาก
ส่ือและการลงทุนอยางทวมทนทุกหนวยและทุกสถาบันที่กลาวมาแลวลวนอยูในสภาพออนแอบาง  
เชื่อมโยงกันไมไดบาง บูรณาการในเชิงความสัมพันธไมลงตัว ตางคนตางทําแยกสวนกันทําไป
ตามบทบาทหนาที่ที่มีอยูไมมีศักยภาพ (Empowerment) ในองครวมของทุนทางสังคมมากนัก ส่ิงที่
เกิดขึ้นในปจจุบัน เด็กจํานวนไมนอยถึงรอยละ 25-30 จึงอยูในภาวะของการสูญเสียอนาคต เสี่ยง
ตอเสนทางเขาสูการเปนยุวอาชญากร การดําเนินชีวิตที่ปนเปอนหมกมุนอยูกับยาเสพติด เพศเสรี 
ความรุนแรง และสื่อลามกอนาจารจนถอนตัวไมขึ้น เมื่อเด็กไทยเปนผลผลิตที่มาจากสังคมใน
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ภาพรวมที่ลวนเสี่ยงและอันตราย การกลับไปสูการศึกษาในเชิงภาพซอน การวิเคราะหเชื่อมตอ
สังคมไทยใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น การกลับไปสูระบบครอบครัวขยายที่อบอุน การปฏิรูปการศึกษาที่
เนนคุณภาพชีวิต คุณลักษณะที่พึงประสงค ชุมชนที่ฟนกลับมาเขมแข็งอีกครั้ง ลวนเปนเรื่องที่
ยากลําบากยิ่งตอการแกไขปญหาดังกลาว จุดเริ่มจึงตองทบทวนในสถาบันครอบครัวเสียกอน
เพื่อใหเห็นถึงสถานการณและปญหาระดับลางสุดของสังคมไทยอยางแทจริง 

2.   คุณลักษณะของเด็กไทยท่ีไมพึงประสงค 
 เมื่อนําผลการศึกษาวิจัยในเรื่องเด็กไทยพันธใหม มาเปนแกนหลักอุปมาอุปไมยเสมือน
เสนเลือดใหญของปญหาสังคมไทย อันไดแก ความเปนวัตถุนิยม ยาเสพติดที่แพรหลายและ      
เพศเสรีเชื่อมโยงสัมพันธกับผลการศึกษา ขอคนพบแตละดาน ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว กรณีศึกษา ขอมูลการสํารวจที่เกี่ยวของ ภาพชุดของเด็กไทยในอนาคต อันใกล (Scenario) นี้
เราจะเห็นคุณลักษณะที่เดนชัดดังตอไปนี้ 
 1) ระดับสติปญญาของเด็กไทย (Intellectual Quotient) มีแนวโนมลดต่ําลงจนนา
เปนหวงในรายงานการศึกษาและขอคนพบของมูลนิธิสาธรณสุขแหงชาติและสภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ลวนชี้ตรงกันวาเด็กเกือบรอยละ 50 มีความเสี่ยงตอการมีไอคิวนอยกวา 90 ที่
เขาขั้นมีระดับสติปญญาทึบ (Slow Learners) ในขอเท็จจริง คือในระดับลางครอบครัวไทยจํานวน
ไมนอยกําลังสรางหนวยใหมบนความไมพรอมแทบทุกดาน ขัดสนยากจน วุฒิภาวะต่ําและการแยก
เด็กจากระบบครอบครัว จํานวนไมนอยเปนครอบครัวที่ขาดความรูและทักษะการเลี้ยงลูกของ
ตนเอง ติดตอส่ือสารทําความเขาใจกับบุตรหลานยากขึ้น การกระตุนสติปญญาดวยกิจกรรมการ
เรียนรูขาดความตอเนื่อง เด็กถูกปลอยปละละเลยอยูกับสิ่งแวดลอมที่เสี่ยงและอันตรายจนซึบซับ
และนําไปสูการเชื่อมโยงกับปญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอยางไมรูตัว 
 2) สภาพรางกายที่ออนแอลง ขาดภูมิตานทานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และอารมณ 
เด็กจํานวนไมนอยที่ติดยาเสพติด ยาบา บุหร่ี สุรา และอื่นๆ การบําบัดรักษาและการปองกันแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น  ไมสามารถเยียวยา และชวยเหลือเด็กไดในสถานการณที่เปนอยู 
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 3) วุฒิภาวะทางอารมณ พฤติกรรม และการแสดงออกแฝงไปดวยความกาวราว
รุนแรงในการดําเนินชีวิตและการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น สภาวะทางอารมณเหลานี้ถูกกระตุน
จากส่ือลามกอนาจาร เกมที่รุนแรง การกระตุนทางเพศ และอารมณที่แปรปรวนอันเกิดจากการเรา
ความตองการที่มีมากขึ้นในทุก ๆ ดาน ในปจจุบันเราสามารถพบเห็นและซื้อส่ิงของที่ไมควรแกวัย
และวุฒิภาวะของเด็กในรูปของซีดี หนังสือการตูน นิตยสาร อินเทอรเน็ตคาเฟ แผนโฆษณา เปนตน 
 4) เด็กวัยใสที่ออนเยาวแตกลับเรียนรูทางเพศเร็วกวาวัยท่ีควรจะเปน ในรายงาน
การศึกษาและผลการสํารวจของสถาบันการศึกษาหลายแหงพบวา เด็กหญิงชายอายุ 10-11 ขวบ 
บางคนเริ่มเรียนรูการมีเพศสัมพันธแลว เฉลี่ยของเด็กไทยที่มีเพศสัมพันธคร้ังแรกมีอายุลดนอยลง
ตามลําดับ ในปจจุบันเด็กหญิงเฉลี่ย 17 ป และเด็กชายอายุ 16 ป เปนตน การมีเพศสัมพันธกอนวัย
อันสมควรลวนนําไปสูปญหาการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค การทําแทง การขายบริการทางเพศ การ
ติดเชื้อ และปญหาขอยุงยากที่ติดตามมาอีกมากมาย  
 5) การแสวงหาความรู ความสุข และการมีเพื่อนใหมทางอินเตอรเน็ต ในขณะที่
ครอบครัวไทย สถาบันการศึกษามีความตื่นตัวในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร เพื่อ
หวังใหเด็กและเยาวชนกาวทันไปกับกระแสโลกาภิวัตน ในขอเท็จจริงคอมพิวเตอรและ
อินเตอรเน็ตมีทั้งขอดีและขอเสีย ในดานดีเด็กไดมีหองสมุดโลกที่สะดวกงายตอการเรียนรูและหา
ขอมูลที่ทันสมัย อันจักเปนประโยชนตอการศึกษา คนควา ในทางตรงขามขอเสียของอินเตอรเน็ต
มีอยูมากมายเชนเดียวกันถาไมรูจักการปองกันไวกอน การแชต (Chat) การเปดเว็บ (Web) ลวน
นําไปสูการเสี่ยงอันตรายแบบใหม อาชญากรทางเพศที่ไมมีตัวตน การหลอกลวง การนําเสนอ
ความผิดปกติทางเพศ การคุกคามทางเพศ และอื่นๆ เด็กที่ออนแอกวารูไมเทาทันจะกลายเปนเหยื่อ
ทางเพศใหกับผูที่รูชองทางและมีความชํานาญในเรื่องนี้มากกวาเพิ่มขึ้นตามลําดับ  

6) วัตถุนิยมเปนตัวตั้งในการสรางคุณคาเชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนไทยถูกหลอหลอม
มายาวนานใหยึดติดกับบริโภคนิยม สินคาราคาแพงการเสพและการใชจายอยางฟุมเฟอย เด็ก      
ถูกกําหนดพฤติกรรม ระดับความสามารถ ความพึงพอใจจากเงื่อนไขและความสําเร็จจากการ
เรียนรู คะแนนผลสัมฤทธิ์ การไดรับวัตถุส่ิงของมักถูกตีคุณคาตามราคามากนอยที่บิดามารดา 
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ผูปกครองซื้อและจัดหาใหจนเปนความเคยชินและติดกับการไดปรนเปรอผลตอบแทนในรูป    
วัตถุส่ิงของมากกวาคุณคาทางดานจิตใจ ความรัก การดูแลเอาใจใสที่เด็กเขาใจความเปนรูปธรรมนี้
ไดยากขึ้นทุกที 

7) การใหความสําคัญกับตนเองมากกวาสวนรวม นับเปนแนวโนมที่ยิ่งชัดเจนตอ
คุณลักษณะของคนรุนใหมที่มองตนเองเปนศูนยกลางของความสุข พึงพอใจ และการไดรับ
ประโยชนที่ขาดจิตสํานึก  ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูอ่ืน สังคมโดยสวนรวม คุณธรรมการเสียสละ
เพื่อคนอื่น บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม การเปนอาสาสมัครในโครงการชวยเหลือผูดอยโอกาส
จางหายไปจากสถาบันการศึกษาแทบทุกแหง แตกลับเห็นเด็กและเยาวชนจํานวนมากสนใจตนเอง 
เพศตรงขาม และกลุมพรรคพวกเพื่อนฝูงที่สนุกสนาน และดําเนินชีวิตไปตามกระแสโลกาภิวัตน    
ที่ขยายตัวมากขึ้นในทุกมิติของกิจกรรมทุกอยางที่มีอยู 

8) เด็กจํานวนไมนอยขาดรากเหงาทางศีลธรรม ศาสนา วัฒนธรรม สูญสิ้นความ
ภาคภูมิใจในความเปนคนไทย การปฏิเสธวิถีทางศาสนา การหางไกลจากระเบียบแบบแผนในอดีต
ที่ใหความสําคัญกับระบบคุณคาความละเอียดออน ความประณีตของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม       
คตินิยม ภูมิปญญาทองถ่ิน แตกลับมีวัฒนธรรมตะวันตกสอดแทรก เกิดความนิยมคลั่งไคลในรูป
ของการแตงกาย ภาษาที่ใช การดําเนินชีวิต และคานิยมเทียมที่ยึดติดกับเปลือก วัฒนธรรมภายนอก
มากขึ้น จนสูญสิ้นคุณลักษณะของเด็กไทยที่สังคมคาดหวัง 

9) เกิดสภาวะความเครียด การกดดันจากการแขงขัน มีวัฒนธรรมเงียบแยกตัวจากคน
ในครอบครัว อัตราการหยารางในครอบครัวมีอัตราเพิ่มขึ้น การสั่งสมสภาวะไรสุขสวนหนึ่งมาจาก
การศึกษาที่เนนแตเร่ืองการทองจํา การสอบและการแกงแยงแขงขันกับการสอบเขามหาวิทยาลัย
ใหได ขอมูลสถิติในเรื่องที่เกี่ยวของไมวาจะเปนอัตราการฆาตัวตาย  ครอบครัวแตกแยกหยาราง  
เด็กติดยาเสพติด การใชโทรศัพทมือถือกับเพื่อนเปนเวลานาน  ลวนบงบอกสภาวะและอาการ
เครียดกดดันและไรสุขของเด็กไทยไดดีทีเดียว 
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 10) การมองความสําเร็จในเชิงตัวบุคคลมากกวาความเปนหลักการและเหตุผล  มี
ความคิดในรูปสําเร็จ (Package) การลอกเลียนแบบ (Copy) โดยขาดการไตรตรองรอบคอบ 
กระบวนการคิดดวยการใชปญญาผานขั้นตอนการคิดวิเคราะห สังเคราะหนอยลงแตมองที่ปลาย
ผลที่เกิดขึ้นบอยครั้งมีความแปลกแตกตางแตมิไดมาจากจินตนาการและความคิดที่สรางสรรค 
 11) การเลนพนันบอลจนมีหนี้สินสงผลเสียตออนาคตของเด็กและเยาวชน การขยายตัว
ของกีฬา บันเทิง และการแอบแฝงเลนพนันกําลังเปนที่นิยมเพราะมีทั้งความสนุกสนาน ตื่นเตน 
และมีการไดเสียยิ่งเพิ่มความเขมขนเราใจมากยิ่งขึ้น มีเด็กและเยาวชนจํานวนไมนอยไดเขาไปสู
วงจรพนันบอลอยางถอนตัวไมขึ้น เปนหนี้สิน ถูกขูทํารายรางกาย หลบหนีจากครอบครัว และ
โรงเรียนจนเสียอนาคตไปในที่สุด 
 12) เด็กทํางานหนักไมเปน เด็กจํานวนไมนอยเติบโตขึ้นกับความสะดวกสบายใน
รูปแบบตาง ๆ นอนหลับในหองแอรคอนดิช่ัน อาบน้ําอุน ดูโทรทัศน เลนอินเตอรเน็ต เดินเลน
จับจายในหางสรรพสินคา ชีวิตสวนใหญมีหนาที่รับผิดชอบการศึกษาเลาเรียนดานเดียว ไมตอง
ทํางานหารายได หรือแบงเบาภาระของครอบครัว ลักษณะนิสัยบางดานจึงดูหยิบโหยง ไมสูงาน 
ทํางานหนักไมเปน รักความสะดวกสบายแตตองการความกาวหนาทั้งในเชิงฐานะรายได และ
คุณภาพชีวิตที่ดีกวา 
  ภาพชุดคุณลักษณะของเด็กไทย 12 ประการนี้เปนแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อันใกลของสังคมไทย ดวยปจจัยขอมูล การศึกษา ดัชนีบงชี้ ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ การสํารวจที่
เปนปจจุบันลวนระบุถึงความเสี่ยงและความเปนไปไดของคุณลักษณะที่ไมพึงประสงค เด็กหลายคน 
อาจมีคุณลักษณะดังกลาวหลายขอหรือไมมีเลยก็เปนได หรือมีเพียงบางขอแตอาจลดหรือเพิ่มขึ้น
ไดเชนเดียวกัน ในขอสรุปเบื้องตนทุนทางสังคมไมวาจะเปนหนวยทางครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
ศาสนา สถาบันและหนวยงานตาง ๆ ลวนอยูในภาวะออนแอ ผุกรอน บทบาทลดลงและขอสําคัญ
ยิ่งคือการแยกสวนกันทําหนาที่ ขาดการเชื่อมโยงประสานสัมพันธ ไมมีศักยภาพ (Empowerment) 
ในองครวมที่ดูแลเชิงคุณภาพไดมากนัก ในทางตรงกันขามองคกรทางอาชญากรรม ส่ิงแวดลอม     
ช่ัวรายอันตรายกลับขยายตัวอยางรวดเร็ว เชื่อมโยงเปนเครือขาย มีอํานาจในทางการเมืองและผาน
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กลไกรัฐมากยิ่งขึ้น ประสานกันเปนธุรกิจขนาดใหญที่หลากหลายซับซอน แตมุงกลุมเปาหมาย คือ 
เด็กและเยาวชนเปนหลัก มีทั้งอิทธิพล การครอบงํา การใหความหมายและคําตอบไดดีกวาสถาบัน
ทางสังคมที่แทบหมดหนทางในการปองกันบุตรหลานของตนเอง หากสังคมไทยยังคงปลอยปละ
ละเลย ไมคิดรวมมือชวยเหลือกัน มิติสังคมสิ่งแวดลอมที่เปนดานลบอันตรายจะคอยๆ หลอหลอม
และสรางเด็กไทยใหมีคุณลักษณะดัง 12 ขอที่กลาวมาใหเพิ่มขึ้นจนยากแกการแกไขเยียวยาใหกลับ
เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาได 
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การจัดทําฐานขอมูลเด็กและเยาวชน 
 
 การบริหารและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง จําเปน 
ตองมีขอมูลพื้นฐาน ดัชนีบงชี้ จุดเดน (Strength) และจุดดอย (Weakness) ของตนเอง เพื่อนําไป
พิจารณาถึงระดับคุณภาพ ความนาจะเปน และการเตรียมองคกรของตนเองใหมีการพัฒนา        
มากยิ่งขึ้น การจัดทําเกณฑมาตรฐาน และดัชนีบงชี้ที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนจะทําใหทุกฝาย   
ที่เกี่ยวของไดมีการเตรียมการ การกําหนดกรอบการทํางาน เปาหมายที่เขาใจตรงกัน และการ
ดําเนินภารกิจตางๆ ใหบรรลุผลสําเร็จ  ตามภารกิจที่ยึดเด็กและเยาวชนเปนศูนยกลางของการสราง
นักการเมืองทองถ่ินรุนใหม ที่เขามีสวนรวม การเรียนรูและพัฒนาทองถ่ินของตนเองแตเยาววัย    
ดังหลักเกณฑและดัชนีบงชี้ที่ตองสํารวจ ตรวจสอบ และชี้ชัดถึงสิ่งที่มีอยูจริงในแตละองคกร 
 เมื่อไดขอมูลครบทุกดานแลว การคิดคํานวณพื้นฐานจะชวยใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรูถึงสภาพขอเท็จจริง ขอดีขอดอย ส่ิงที่ควรปรับปรุง การจัดทําแผนดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามกรอบมาตรฐานดัชนีบงชี้ที่ระบุถึงขอแตกตางที่มีอยูได  อันจะสงผลใหเกิดการ
ผลักดันทางเลือกที่หลากหลาย การทุมเททรัพยากรและอื่นๆ จนในที่สุดชุมชนจะมีระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินที่พึ่งตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดไป 
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สวนที่  1  
 ขอใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ผูทรงคุณวุฒิในชุมชนชวยประเมินคําถามตอไปนี้โดย กาเครื่องหมายถูก (/) ในชองมีหรือไมมีตาม
ลักษณะของการบริหารและการบริการสาธารณะในเรื่องดังตอไปนี้ 

ก.  วิสัยทัศน  นโยบาย  แผนดําเนินงาน การอํานวยความสะดวก การปฏิบัติจริงในชุมชน 

ลําดับ 
ท่ี 

วิสัยทัศน  นโยบาย  แผนดําเนินงาน  การอํานวยความสะดวก 
การปฏิบัติจริงในชุมชน 

มี ไมมี 

1 การมีแผนแมบทวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายของทองถิ่นตอเด็กและเยาวชน   
2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนโยบายสูการปฏิบัติจริงเนนการมีสวนรวม

จากทุกฝาย 
  

3 เตรียมแผนดําเนินการในระดับชุมชนใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันที   
4 การจัดสรรงบประมาณรองรับโครงการแผนดําเนินงานของเด็กและเยาวชน   
5 การมีคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
6 การมีศูนยประชาคมเพื่อประชุมปรึกษาหารือ พบปะพูดคุย การประชาสัมพันธ           

การใหขาวสารที่ทันสมัย 
  

7 การเปด Website เพื่อเปนศูนยกลางของกิจกรรมโดยเด็กเปนผูริเริ่มและดําเนินการ
ดวยตนเอง 

  

8 การริเริ่มใหมีโครงการ / กิจกรรมที่เด็กและเยาวชนนําเสนอตอผูบริหารทองถิ่น   
9 การมีเจาหนาที่ หัวหนาโครงการทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบ และเปนผูคอยให

คําแนะนํา สนับสนุน ชวยเหลือโดยตรง 
  

10 การจัดประชุม สัมมนาทางวิชาการรวมกับสถาบันอุดมศึกษาทองถิ่น องคกรเอกชน 
(NGO) เพื่อประเมินสถานการณและปญหา กฎหมายที่เกี่ยวของ การแกไขปญหา
และอื่น ๆ 

  

11. การสนับสนุนเงินคาใชจาย คาเดินทาง ใหเด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรมนอก
ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การเรียนรู และรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ 

  

12 การนําเสนอกิจกรรม กีฬา ศิลปะ คายฤดูรอน ที่หลากหลาย นาสนใจ ตรงกับความ
สนใจใหเด็กไดเรียนรู การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
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ลําดับ 
ท่ี 

วิสัยทัศน  นโยบาย  แผนดําเนินงาน  การอํานวยความสะดวก 
การปฏิบัติจริงในชุมชน 

มี ไมมี 

13 การประชาพิจารณ รวมแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกัน
ระหวางผูบริหารกับเด็กและเยาวชนในแนวนโยบาย ผลกระทบ พัฒนาการ และการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

  

14 ประชาชนมีสวนรวมในการสนับสนุนบริจาค และการชวยเหลือทางการเงิน อุปกรณ 
ทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมทํารวมกัน 

  

15 การจัดโครงการ กิจกรรม เช่ือมโยงสถาบัน บาน วัด โรงเรียน เนนเด็กเปนศูนยกลาง 
ในการสืบทอด การปฏิบัติตนในวันสําคัญทางพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

  

16 การมีสนามเด็กเลน สนามกีฬา ศูนยนันทนาการอยางเพียงพอและมีคุณภาพกับจํานวน
เด็กและเยาวชนที่อยูในชุมชน 

  

17 การจัดตั้งศูนยใหคําแนะนํา ชวยเหลือ การแกไขปญหาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเด็ก
วัยรุน ความสัมพันธ การศึกษาตอ และอื่น ๆ 

  

18 มีสภาเด็กและเยาวชนเกิดขึ้น เพื่อใหเด็กมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่น  
การวิพากษวิจารณ การแสดงความคิดเห็นในวิถีทางประชาธิปไตย 

  

19 มีคณะกรรมการเฝาระวังปญหาเด็กและเยาวชนในชุมชนของตนเองโดยมี
คณะกรรมการมาจากทุกฝายในชุมชน 

  

20 การใหโอกาสเด็กไดบริหารจัดการ ศูนยนันทนาการอยางเพียงพอและมีคุณภาพกับ
จํานวนเด็กและเยาวชนที่อยูในชุมชน 

  

21 การสงเสริมเด็กและเยาวชนหญิงใหเขามีสวนรวมการเมืองทองถิ่น และระดับอื่น ๆ   
22 การจัดระเบียบชุมชนใหปลอดภัย เขมงวดและมีการกวดขันการใชชีวิตของเด็กและ 

เยาวชนในสถานที่ไมเหมาะสม เชน หางสรรพสินคา ผับ คาเฟ อินเตอรเน็ต ฯลฯ    
การไมอนุญาตใหเด็กและเยาวชนมั่วสุมในเวลาค่ําคืน 

  

23 การสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีรายไดและการทํางานที่เหมาะสมกับวัย เพศ และ
พัฒนาการของเด็ก 

  

24 มีศูนยรวม (Club) ของเด็กวัยรุนใหเปนแหลงพบปะพูดคุยสนทนา การสังสรรค  
การทํากิจกรรมรวมกันโดยเด็กเปนผูจัดการดูแลและบริหารควบคุมกันเอง 

  

25 การจัดตั้งกองทุนชุมชนเพื่อชวยเหลือเยียวยาสงเคราะหเด็กขัดสน ยากจน เด็กติดเอดส 
เด็กพิการ  เด็กดอยโอกาสกลุมตาง ๆ 

  

26 มีการประเมินผลและรายงานทุก 2 ป มีดัชนีบงช้ีถึงความเคลื่อนไหว สถานการณ 
ปญหา และคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนได 
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สวนที่ 2  
 ในสวนนี้เปนสภาวการณของเด็กและเยาวชน 3 ดาน คือ สภาวะสุขภาพอนามัย สภาวะ
ดานสังคม สภาวะดานการศึกษา ขอใหผูอํานวยการสาธารณสุข ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
ประธานมูลนิธิ และอื่นๆ ในชุมชนชวยใหขอมูลในชองที่เวนใหครบทุกชอง และโปรดใหขอมูล
ตรงตามสภาพขอเท็จจริงที่มีอยู เพื่อจะนําไปคิดคํานวณเปนดัชนีบงชี้และเกณฑมาตรฐานของ     
แตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป 

ข.   ตัวบงชี้สภาวะดานสุขภาพอนามัย 
1. อัตราทารกตายปริกําเนิด (ตายในทอง คลอดตาย 0 - 7 วันตาย) 
 จํานวนทารกคลอดทั้งหมด................................คน 
 จํานวนการตายของทารกแรกคลอด....................คน 
 อัตราสวนทารกตายปริกําเนิด : 1000  การคลอด = .............................. 

2. รอยละของทารกแรกคลอดน้ําหนักต่ํากวา 2,500 กรัม 
 จํานวนทารกแรกคลอดมีชีพ.............คน จํานวน 
 ทารกแรกคลอดน้ําหนักต่ํากวา 2,500 กรัม......................คน    
 รอยละของทารกแรกคลอดน้ําหนักต่ํากวา 2,500  กรัม = .................. 

3. เด็กที่เสียชีวิตตามชวงอายุรวมทั้งหมด...............................คน 
 - ทารกตาย 1 ขวบลงมา  จํานวน..........................คน 
 - เด็กอายุ 1 – 4 ขวบ  จํานวน..........................คน 
 - เด็กอายุ 5 – 9 ขวบ จํานวน..........................คน 
 - เด็กอายุ 10 – 14 ขวบ จํานวน..........................คน 
 - วัยรุนอายุ 15 – 19 ขวบ จํานวน..........................คน 
 สาเหตุของการเสียชีวิตมากอันดับ 1-3 
 - อันดับ 1  .................................................................................................................. 
 - อันดับ 2  .................................................................................................................. 
 - อันดับ 3  .................................................................................................................. 
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4. รอยละของเด็กอนุบาล / ประถมศึกษาน้ําหนักต่ํา / สูงกวาเกณฑ 
4.1 ระดับอนุบาลศึกษา จํานวนนักเรียนทั้งหมด.................คน  
 จํานวนนักเรียนที่ช่ังน้ําหนัก  วัดสวนสูง รวม.......................คน รอยละ.......................... 
 น้ําหนักนอยกวาเกณฑรวม.............................คน รอยละ.................................... 
 น้ําหนักเกณฑปกติรวม...................................คน รอยละ................................... 
 น้ําหนักสูงกวาเกณฑปกติรวม.........................คน รอยละ................................... 
 เฉลี่ยน้ําหนักเด็กระดับอนุบาลศึกษา..........................ก.ก. (ตามเกณฑอายุ) 
4.2 ระดับประถมศึกษา จํานวนนักเรียนทั้งหมด.................คน  
 จํานวนนักเรียนที่ช่ังน้ําหนัก  วัดสวนสูง รวม.........................คน รอยละ........................ 
 น้ําหนักนอยกวาเกณฑรวม............................คน รอยละ....................................... 
 น้ําหนักเกณฑปกติรวม...................................คน รอยละ...................................... 
 น้ําหนักสูงกวาเกณฑปกติรวม.........................คน รอยละ..................................... 
 เฉลี่ยน้ําหนักเด็กระดับประถมศึกษา..........................ก.ก. (ตามเกณฑอายุ) 

5. รอยละของเด็กและเยาวชนที่คิดฆาตัวตาย 
 จํานวนเด็กที่พยายามฆาตัวตายทั้งหมด..........................คน  
 จํานวนเด็กที่ฆาตัวตายสําเร็จ..........................................คน 
 คิดเปนอัตราสวน : ประชากรแสนคน................................. 

6. อัตราเด็กติดเชื้อ HIV จํานวน................คน คิดเปนอัตราสวน:ประชากรแสนคน.................... 

7. อัตราสวนเด็กที่บาดเจ็บ / เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจักรยานยนตตอประชากร 1,000 คน 
 เด็กที่บาดเจ็บ.....................................คน อัตราสวน..................................................... 
 เด็กที่เสียชีวิต.....................................คน อัตราสวน..................................................... 

ค. ตัวบงชี้สภาวะดานการศึกษา 
1. จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก.....................................โรง จํานวนเด็ก..........................คน 
 จํานวนโรงเรียนอนุบาลศึกษา...............................โรง  จํานวนเด็ก.........................คน  
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 จํานวนโรงเรียนประถมศึกษา................................โรง  จํานวนเด็ก.........................คน  
 จํานวนโรงเรียนมัธยมศึกษา..................................โรง  จํานวนเด็ก..........................คน 
 จํานวนสถาบันอุดมศึกษา......................................โรง  จํานวนเยาวชน...................คน  
 อัตราการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 รอยละ.....................................  
 อัตราการศึกษาระดับอาชีวศึกษา รอยละ.............................................. 
 จํานวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย..................................คน  
 จํานวนการเรียนตออุดมศึกษา................................คน  
 จํานวนเด็กพิการทั้งหมด........................คน  ไดเรียนหนังสือ...........................คน 

2. การลงทุนโครงสรางพื้นฐานตามงบประมาณทั้งหมด 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก..................................บาท คิดเปนรอยละ........................ 
 โรงเรียนประถมศึกษา............................บาท คิดเปนรอยละ.......................... 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา...............................บาท คิดเปนรอยละ......................... 
 อัตรานักเรียนตอคอมพิวเตอรระดับประถมศึกษา........................................... 
 อัตรานักเรียนตอคอมพิวเตอรระดับมัธยมศึกษา............................................. 
 รอยละของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีอินเตอรเน็ต............................................ 
 รอยละของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอินเตอรเน็ต.............................................. 

3. อัตราสวนของครู : นักเรียน 
 อัตราครูที่ขาดแคลนระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก....................................คน 
 อัตราครูที่ขาดแคลนระดับอนุบาลศึกษา................................คน 
 อัตราครูที่ขาดแคลนระดับประถมศึกษา................................คน 
 อัตราครูที่ขาดแคลนระดับมัธยมศึกษา...................................คน 
 ในกลุมสาระวิชา 1).......................................................................   
   2)...................................................................... 
   3)...................................................................... 
   4).......................................................................  
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   5).......................................................................  
   6)....................................................................... 

4. อัตรางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดที่ใชไปเพื่อกิจกรรมทางการศึกษา
หรือการพัฒนาเยาวชน 

 จํานวนงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งหมด..........................บาท 
 จํานวนงบประมาณดานการศึกษาทั้งหมด....................บาท คิดเปนรอยละ........................... 
 เงินสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ โครงการ..........................บาท รอยละ....................................... 
 ทุนการศึกษา.................................................................บาท รอยละ.................................. 
 เงินอุดหนุนการศึกษา....................................................บาท รอยละ..................................  

5.   อัตรานักเรียนที่ออกกลางคัน / ยายสถานศึกษาตอจํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 ระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวนนักเรียนทั้งหมด............................คน    
 ออกกลางคัน/ยายออก จํานวน.............................คน    คิดเปนรอยละ................................. 
 ระดับอนุบาลศึกษาจํานวนนักเรียนทั้งหมด...................................คน   
 ออกกลางคัน / ยายออก  จํานวน...........................คน   คิดเปนรอยละ............................ 
 ระดับประถมศึกษาจํานวนนักเรียนทั้งหมด....................................คน  
  ออกกลางคัน / ยายออกจํานวน.............................คน  คิดเปนรอยละ.............................. 
 ระดับมัธยมศึกษาจํานวนนักเรียนทั้งหมด......................................คน   
 ออกกลางคัน / ยายออก จํานวน............................คน  คิดเปนรอยละ............................... 
 ระดับอุดมศึกษาจํานวนนักเรียนทั้งหมด........................................คน   
 ออกกลางคัน / ยายออกจํานวน............................คน  คิดเปนรอยละ............................... 

6. อัตรานักเรียนที่ไมไดอาศัยอยูกับพอแม / และที่พอแมแยกทางกันตามระดับชั้น 
 ระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน............................คน   คิดเปนรอยละ.............................. 
 ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน...................................คน   คิดเปนรอยละ.............................. 
 ระดับประถมศึกษา จํานวน...................................คน   คิดเปนรอยละ.............................. 
 ระดับมัธยมศึกษา   จํานวน....................................คน   คิดเปนรอยละ.............................. 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ข 113 

ง.   ตัวบงชี้สภาวะดานสังคม 
1. สัดสวนการจดทะเบียนสมรสตอการหยาราง 
 จํานวนการจดทะเบียนสมรส.....................................คู 
 จํานวนการหยาราง.....................................................คู 
 สัดสวนคิดเปน............................................................ 

2. อัตราสวนรานคาราโอเกะ ค็อกเทลเลาจ ผับ โรงน้ําชา คอฟฟช็อปในชุมชน 
 รานคาราโอเกะ จํานวน...................................................แหง 
 ค็อกเทลเลาจ คอฟฟช็อป.................................................แหง 
 ผับรานเหลาที่บริการวัยรุนเปนหลัก...................................แหง 
 ดิสโกเทค มิวสิกฮอลล......................................................แหง 
 รานสนุกเกอร...................................................................แหง 
 โรงแรมมานรูด.................................................................แหง 

3. อัตราสวนลานกีฬา  ลานกิจกรรมสาธารณะ สวนสาธารณะในชุมชน 
 ลานกีฬา.............................................................แหง 
 ลานกิจกรรมสาธารณะ........................................แหง 
 สวนสาธารณะ.....................................................แหง 

4. อัตรารานอินเตอรเน็ตคาเฟ เกมคอมพิวเตอรในชุมชน 
 จํานวนรานอินเตอรเน็ตเกมคอมพิวเตอร......................................แหง 

5. อัตราสตรีที่มาคลอดที่เปนเยาวชนตอจํานวนประชากรในชุมชน 
 จํานวนสตรีและเยาวชนที่มาคลอดทั้งหมด....................................คน 
 เด็กหญิงอายุ ( 11 – 14 ป)............................ คิดเปนรอยละ....................... 
 เยาวชนหญิง ( 15 – 18 ป)............................ คิดเปนรอยละ....................... 
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6. อัตราสวนเด็กและเยาวชนสตรีที่ถูกละเมิดทางเพศเยาวชนหญิง ( 15 – 18 ป) 
 เด็กหญิงอายุต่ํากวา 14 ปลงมา............................คน  
 เยาวชนหญิง ( 15 – 18 ป) ................................. คน 

7. อัตราสวนเด็กทารกที่ถูกทิ้งไวที่โรงพยาบาล อนามัยชุมชน สถานสงเคราะห และอื่น ๆ  
 จํานวน...................................คน  คิดเปนรอยละ................................ 

8. ความผิดของเด็กและเยาวชนตอปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
 ความผิดอุฉกรรจสะเทือนขวัญ เชน ปลน ฆา ยิง.........................................คน 
 ขายยาเสพติด เสพยาบา อาละวาดคลุมคลั่ง..................................................คน 
 ความผิดเกี่ยวกับทางเพศ ขมขืน อนาจาร.....................................................คน 
 ความผิดเกี่ยวกับเมาสุรา ทะเลาะทํารายรางกาย............................................คน 
 ความผิดลักเล็กขโมยนอย วิ่งราว ลักขโมย...................................................คน 
9. อัตราเด็กที่ขอรับการบําบัดการติดยาเสพติดอายุต่ํากวา 12 ป..................................คน 
 อายุ 13 – 1 5 ป ...................................คน 
 อายุ 16 – 18 ป ....................................คน 
 อายุ 18 – 25 ป ....................................คน 
 รวมเด็กและเยาวชนบําบัดการติดยาเสพติด....................................คน 
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สวนที่  3 
การดําเนินชีวิตประจําวันของเด็กและเยาวชนในชุมชน 
1. ขอมูลทั่วไป 
 เพศ  …..ชาย …..หญิง 
       การศึกษา …..ประถมศึกษา …..มัธยมศึกษาตอนตน …..มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   …..อาชีวศึกษา …..อุดมศึกษา …..อ่ืน ๆ ............................. 
 อาศัยอยูกับ …..พอแม …..พอ …..แม 
   …..ญาติ …..พี่นอง …..อ่ืน ๆ ............................. 
 มีโทรศัพทมือถือหรือไม …..มี …..ไมมี  
 รายไดจากพอแมตอเดือนประมาณ..................................บาท 
 รายไดพิเศษตอเดือนประมาณ..........................................บาท 
 รายจายตอเดือนประมาณ...................................................บาท 
 มีเพื่อนสนิท (เพศตรงขาม) …..  มี …..ไมมี 
 ไปสังสรรค พบปะพูดคยุ ทํากิจกรรมที่ชุมชนจัดให 
   …..  ไมไปเลย ….. ไปเปนครัง้คราว …..ไปประจํา 
2. การมีสวนรวมปฏิสัมพันธและผลการดําเนินงานในกิจกรรมของชุมชนที่จัดใหกับเด็กและเยาวชน 
 (ระดับ 5 = มากที่สุด  ระดับ 4 = มาก  ระดับ 3 = ปานกลาง  ระดับ 2 = นอย  ระดับ 1 = นอยที่สุด) 
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ระดับความพึงพอใจ ลําดับ
ท่ี การมีสวนรวม ปฏิสัมพันธ ผลการดําเนินงาน 

5 4 3 2 1 
1 การมีสวนรวมในนโยบาย โครงการ กิจกรรมตาง ๆ       
2 งบประมาณที่สนองตอบเพื่อเด็กและเยาวชน      
3 การจัดพื้นที่สนามกีฬา อุปกรณการเลน หองกิจกรรมตาง ๆ       
4 การจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน นาสนใจ หลากหลายอยางเพียงพอ      
5 การเคารพ รับฟงความคิดเห็น เขาใจสิทธิเด็ก      
6 การมีศูนย Website แหลงขอมูล คลับของเด็ก      
7 ชุมชนมีความปลอดภัย ไรยาเสพติด อบายมุขตาง ๆ       
8 มีการเฝาระวัง เขมงวดสถานบันเทิงในเวลากลางคืน      
9 การจัดตั้งสภาเด็ก สงเสริมการมีสวนรวมการเมืองทองถิ่น      

10 การจัดประชุม สัมมนาเรื่องเด็กกับสถาบัน องคกรตาง ๆ       
11 ผูบริหาร ผูนําชุมชนมีปฏิสัมพันธ พูดคุย ซักถามเปนกันเองกับเด็กและ

เยาวชน 
     

12 การติดตามเอาใจใสตอปญหาเด็กและเยาวชนสม่ําเสมอ      

 สรุป   ในความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนตอการบริหารจัดการของชุมชนตอนโยบาย 
โครงการ สถานการณ ปญหาของเด็กและเยาวชนเปนอยางไร 
  …..ดีมาก …..ปานกลาง ….. ตองปรับปรุงแกไข 
 
3. ใน 1 วันไดใชเวลาไปกับกิจกรรมตอไปนี้เพียงใด 
 1. เลนกีฬา / ออกกําลังกาย .........................ช่ัวโมง.....................นาที  
 2. คุยโทรศัพท/สง SMS .........................ช่ัวโมง.....................นาที 
 3. ดูโทรทัศน / VDO/VCD .........................ช่ัวโมง.....................นาที 
 4. เลนอินเทอรเน็ต เกมออนไลน .........................ช่ัวโมง.....................นาที 
 5. อานหนังสือเรียน ทบทวนเนื้อหา .........................ช่ัวโมง.....................นาที 
 6. อานหนังสืออ่ืน ๆ (การตูน /นิตยสาร) .........................ช่ัวโมง.....................นาที 
 7. อานหนังสือพิมพ .........................ช่ัวโมง.....................นาที 
 8. ทําการบาน / ทํารายงาน .........................ช่ัวโมง.....................นาที 
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 9. เรียนพิเศษ (รวมเสาร /อาทิตยดวย) .........................ช่ัวโมง.....................นาที 
 10. พูดคุยกับพอแมญาติพี่นอง .........................ช่ัวโมง.....................นาที 
 11. ชวยงานบาน / ถูบาน / รีดผา .........................ช่ัวโมง.....................นาที 
 12. อยูบานเพื่อน / หอเพื่อน .........................ช่ัวโมง.....................นาที 

4. ใน 1 สัปดาห มีกิจกรรมตอไปนี้เพียงใด 
 

วันธรรมดา วันหยุด 
กิจกรรม ไมเคย 1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5 ครั้ง

ขึ้นไป 
ไมเคย 1-2 ครั้ง 3-4ครั้ง 5 ครั้ง

ขึ้นไป 
1.  เที่ยวกลางคืน         
2.  เที่ยวหางสรรพสินคา         
3.  เที่ยวกับพอแมพ่ีนอง         
4.  ใสบาตร/ทําบุญ         
5.  ไปวัด / โบสถ / มัสยิด         
6.  ทาน fast food เชน  
 แฮมเบอรเกอร พิซซา ฯลฯ 

        

7.   ทํากิจกรรมกับเพื่อน         
8.   โดดเรียน         
9.   เขาหองสมุด         
10. ดูหนัง ภาพยนตร         
11.shopping         

5. การใชชีวิตสวนอื่น ๆ เพิ่มเติม 
 1. ทานขนมกอบแกป เชน เลย ปารตี้ มันมัน ฯลฯ บางหรือไม 
  …..ไมทานเลย …..ทานเปนครั้งคราว …..ทานเปนประจํา 
 2. ดื่มน้ําอัดลม ชาเขียว บางหรือไม 
  …..ไมดื่มเลย …..ดื่มเปนครั้งคราว …..ดื่มประจํา 
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 3. สูบบุหร่ีบางหรือไม  
  …..ไมสูบเลย …..สูบเปนครั้งคราว …..สูบประจํา 
 4. ดื่มเหลา เบียรบางหรือไม 
  …..ไมดื่มเลย …..ดื่มเปนครั้งคราว …..ดื่มประจํา 

 5. ดูส่ือโปตอไปนี้บางหรือไม   
  - การตูนโป …..ไมดูเลย …..ดูเปนครั้งคราว …..ดูประจํา 
  - VDO/VCD โป …..ไมดูเลย …..ดูเปนครั้งคราว …..ดูประจํา 
  - Internet โป …..ไมดูเลย …..ดูเปนครั้งคราว …..ดูประจํา 
 6. ทําสิ่งตอไปนี้หรือไม 
  - พนันบอล …..ไมทําเลย …..ทําเปนครั้งคราว …..ทําประจํา 
  - หวยบนดิน …..ไมทําเลย …..ทําเปนครั้งคราว …..ทําประจํา 
  - สง SMS ชิงโชค …..ไมทําเลย …..ทําเปนครั้งคราว …..ทําประจํา 
  - รองเพลงคาราโอเกะ …..ไมทําเลย …..ทําเปนครั้งคราว …..ทําประจํา  
 7. เห็นการเสพยาเสพติดในโรงเรียนของตัวเอง (ไมนับการกินเหลา สูบบุหร่ี) บางหรือไม 
  ….. เห็น …..ไมเห็น 
 8. มี SEX แลวหรือยัง   
  ….. มีแลว …..ยังไมมี 
 9. ถายังไมมี คิดวาจะมี SEX เมื่อไร 
  …..กอนจบสถานศึกษา …..เรียนจบและมีงานทํา …..เมื่อแตงงาน 
 10. เรียนพิเศษบางหรือไม ….. เรียน …..ไมเรียน 
 11. หารายไดพิเศษบางหรือไม  ….. ไมหา ……หาจาก.............................. 
 12. ส่ิงอื่นๆ ที่อยากเลาใหฟง................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................. 
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การนําเครื่องมือไปใชในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 เครื่องมือที่สรางขึ้นประกอบไปดวย 3 สวน ทั้งในเชิงบริหารจัดการ ระดับความพึงพอใจ 
และอ่ืนๆ การนําไปใชตองคํานึงถึงความพรอมขององคกร ระดับปญหาของเด็กและเยาวชน 
งบประมาณ ความชวยเหลือของสถาบันอุดมศึกษา และคณะผูปฏิบัติงาน การนําเสนอจึงตอง
พิจารณาองคประกอบเหลานี้แลวตัดสินใจใชรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสม 

รูปแบบที่ 1 

 เครื่องมือที่ใชในการกําหนดมาตรฐานและการพัฒนาเด็กและเยาวชนเบื้องตนตองมี
เจาหนาที่ 2-3 คน เปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอกระบวนการศึกษา การเก็บขอมูล ประเด็นปญหา
สาธารณะรวมสมัยที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน การบริหารจัดการ นโยบาย โดยใชงบประมาณที่
จัดสรรจากของเดิมที่มีอยูแลวและกําลังปฏิบัติในองคกรแตละแหง เพื่อนําไปสูการกําหนดหัวขอ
โฟกัสกรุปของแตละชุมชน 7-10 คน การสํารวจอาจทําเฉพาะในกลุมเล็กๆ ที่เปนบุคคลสําคัญ (Key 
Informants) ดวยการนําเครื่องมือ 3 สวนนี้เก็บขอมูลภาคสนามกับกลุมตัวอยางประชากรในชุมชน 
ดังเชน การสัมภาษณพูดคุยในเครื่องมือสวนท่ี 1 กับคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบางทาน เชน นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประธานสภาทองถ่ิน 
หรือเลขานุการ เพื่อทราบถึงระบบการบริหารจัดการ งบประมาณ การมีสวนรวมวาในชุมชนขณะนี้
มีหรือไมมี มากนอยเพียงใด มีการเริ่มตนจัดทําหรือยังมิไดดําเนินการมากนัก ในขอคําถามที่ระบุ
ไว 26 ดาน จะชวยใหเราทราบวามาตรฐานเบื้องตนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนอยูในระดับใดในความคิดเห็นของผูบริหารองคกรแตละแหง  
 สําหรับเครื่องมือในสวนท่ี 2 ใหผูที่เกี่ยวของระดับกลาง เปนผูนํานโยบายและแผนไปสู
การปฏิบัติจริงโดยเปนผูกรอกขอมูล กลุมบุคคลดังกลาวคือ ผูอํานวยการสํานักสาธารณสุข (ดาน
สุขภาพอนามัย) ผูอํานวยการสํานักการศึกษา (สภาวะดานการศึกษา) ประธานมูลนิธิ ประธานกลุม
ที่สนใจสังคม (สภาวะดานสังคม) หรือบุคคลอื่นที่มีขอมูลในระดับชุมชน ชวยกรอกขอมูลสําคัญ   
3 ดาน ใหครบตามแบบในสวนที่ 2 ซ่ึงขอมูลสวนนี้จะชวยในระดับปฏิบัติการจริง สถานการณ
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ขอมูลในระดับชุมชน สภาวะดานอนามัยการศึกษา สังคม ส่ิงแวดลอมเปนเชนไร อะไรคือจุดแข็ง 
(Strength) อะไรคือจุดออน (Weakness) ดัชนีบงชี้ดานใดที่นาเปนหวง สถานการณใดที่เปน
นโยบายเรงดวน ชุมชนตองการอะไรกอนหลัง เปนตน 
 ในสวนท่ี 3 เปนขอมูลที่มุงไปสูกลุมเปาหมายคือเด็กและเยาวชนเปนผูใหขอมูล โดย
แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาปที่ 5-6 จํานวน 50 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
ตอนปลายอีก 50 คน เพื่อประมวลวิถีชีวิตของเด็กในชุมชน ครอบครัว โรงเรียนวาเปนอยางไร มี
คุณภาพเหมาะสมกับวัยและประสบการณมากนอยเพียงใด การมีสวนรวมปฏิสัมพันธ ระดับความ
พึงพอใจตอผูนําชุมชน นโยบาย โครงการ กิจกรรมตางๆ การใชชีวิตใน 1 วัน 1 สัปดาห ทํา
อะไรบาง ส่ิงที่ควรกระทําและไมควรกระทํามีอะไรบาง ขอมูลของเด็กนักเรียนทั้ง 2 ระดับ จะ
นํามาประมวลผลนโยบายวากิจกรรมตาง ๆ ที่ลงไปสูเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด ส่ิงใด
ที่ขาดหายไป ควรเพิ่มเติมเรื่องอะไรที่เด็กและเยาวชนตองการเปนพิเศษ การเก็บขอมูลในสวนนี้
เพื่อเปนการระบุถึงผลและสภาวะของเด็กในชุมชนวาอยูในสถานการณและปญหาเชนไร เด็กและ
เยาวชนมีความคิดเห็นตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูในระดับใด และอื่น ๆ  
 ผูรับผิดชอบโครงการนี้ตองนําขอมูล 3 ดานนี้   คือ สวนท่ี 1 สําหรับผูบริหารองคกรใน
เชิงการบริหารจัดการ นโยบาย งบประมาณ  สวนท่ี 2 สําหรับผูบริหารระดับกลางที่นํานโยบายไป
ปฏิบัติดานสุขอนามัย  การศึกษาและสังคม สวนท่ี 3 นักเรียน 2 ระดับเกี่ยวกับความพึงพอใจ และ
นําผลที่เกิดขึ้นมาประมวลใหเห็นถึงระดับการบริหารจัดการ สภาพปญหาขอเท็จจริงของการ
ปฏิบัติงาน และผลที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ดังแผนผังสรุป 3 เสาของการบริหารจัดการบริการ
สาธารณะเพื่อเด็กและเยาวชน (Triangular Techniques) 
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แผนผังท่ี 2  แสดง 3 เสาของการบริหารจัดการบริการสาธารณะเพื่อเด็กและเยาวชน 

  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 จากนั้นนําขอมูลทั้ง 3 สวนจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ การพูดคุย สนทนา มา
ตรวจสอบคุณภาพของขอมูลวามีความถูกตอง ความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด เปนขอมูลสาธารณะ
ที่ระบุถึงปญหาและสภาพขอเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนตรงกันทั้ง 3 สวนหรืออยางนอย 2 ใน 
3 หรือไม ขอมูลและตัวบงชี้เหลานี้ยอมมีนัยสําคัญของการระบุถึงสถานการณและปญหาความ
พรอมไมพรอม มีนโยบายหรือไมมีนโยบาย งบประมาณมีมากนอยเพียงใดไดอยางชัดเจน ซ่ึงลวน
เปนขอมูลอันเกิดจากบุคคลในชุมชนทั้งสิ้นที่เร่ิมรับรูและเรียนรูระดับปญหาสําคัญในเชิงปฐมภูมิ 
เกิดการมีสวนรวมของระดับการกําหนดนโยบายในเชิงการมีพันธะตอคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
เปนอยางมาก ส่ิงที่นาจะตองทําตอไป คือ การตระเตรียมขอมูลเหลานี้นําเสนออยางนาสนใจ มี
กรณีตัวอยางที่ทุกฝายรับรู มีการเปรียบเทียบเชิงสถิติ ตัวบงชี้ในระดับชาติและชุมชนอื่นเพื่อให
เห็นภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ระดับประเทศ และการเฝาระวังศึกษาแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่น
ดวย (Benchmark) สุดทายในระดับทองถ่ินจําเปนตองมีการคัดเลือกชุมชน 20-30 แหงที่มี  
ศักยภาพความสนใจในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่เปนรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดขึ้น 
และเปนตนแบบในการดูแลเด็กและเยาวชนใหแกองคกรอื่นๆ เพื่อเรียนรูรวมกันและขยายเปน
เครือขายในที่สุด 

การบริหารและ 
การบริการสาธารณะ 
เพื่อเด็กและเยาวชน 

นักเรียนประถม/มัธยม 

ผูปฏิบัติการ 
ระดับกลาง 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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 ในเรื่องของกรอบมาตรฐาน ดัชนีบงชี้ การระบุขอมูล ระดับปญหาลวนเปนขั้นเริ่มตน
ของการทํางานที่มีการวางแผนอยางเปนระบบ มีขอมูลที่นาเชื่อถือ เนนการพัฒนาแบบมีสวนรวม 
และการมีเครื่องมือที่ช้ีทิศทางของชุมชนไดเปนอยางดี 

การนําขอมูลสรางกรอบของการจัดทํานโยบาย แผนแมบทในระดับจังหวัด 
 ในรายงานการวิจัยเบื้องตนเรื่อง  “การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 แหง จะพบวามีแผนแมบท วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย มีแผน 
ปฏิบัติการ และการดําเนินกิจกรรม การมีแผนพัฒนาขีดความสามารถสรุปไดวาการจัดทําแผนและ
การปฏิบัติตามแผนมีการพัฒนาอยางเห็นไดชัด แตเมื่อดูในรายละเอียดทั้ง 10 แหงแลว การพัฒนา
เด็กและเยาวชนเปนนโยบายเฉพาะออกมามีนอยมาก งบประมาณสวนใหญยังนําไปใชเพื่อการอื่น 
การริเร่ิมโครงการตางๆ ยังไมเห็นแนวทาง ซ่ึงลวนแตสวนทางกับแนวโนมนโยบายของรัฐบาล 
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงตางๆ ที่หันกลับมาดูคุณภาพเด็กและเยาวชนมากขึ้น 
อินเตอรเน็ตในโรงเรียน ทุนการศึกษาเด็กขัดสนยากจน อุดมศึกษาเรียนกอนผอนทีหลัง สภาวะ
โรคอวน ความรุนแรงในกลุมวัยรุน เพศสัมพันธกอนวัยอันสมควร สุขภาพจิตเครียด กดดัน ฆาตัวตาย 
เปนตน มีการพัฒนาสรางตัวบงชี้ “อยูเย็นเปนสุข” จากทุนทางสังคม สําหรับการศึกษามีตัวบงชี้   
“เกง ดี มีความสุข”  ในระดับประเทศเริ่มมีโครงการเฝาระวังเด็กและเยาวชน (Child Watch) ดวย
การสรางกรอบมาตรฐานและตัวบงชี้สําคัญ 3 ดาน ทั้งสภาวะดานอนามัย การศึกษา และสังคมของ
เด็กและเยาวชนขึ้น เพื่อกําหนดเปนแนวทางการเปรียบเทียบ การจัดอันดับสภาพขอเท็จจริงของ
เด็กทั้งประเทศและลงรายละเอียดทั้ง 75 จังหวัดวามีสถานการณและสภาวะอยูในระดับใด 
ตําแหนงที่เทาไร สําหรับเครื่องมือทั้ง 3 สวนนี้ลวนสรางและพัฒนาขึ้นมาจากกรอบและมาตรฐาน
ดังกลาว  เพื่อใหเปนแนวทางในการสรางแผนแมบท  ทิศทางการจัดการ  4 ดาน  นโยบาย 
แผนปฏิบัติการ องคประกอบสัมพันธดานอนามัย การศึกษา และสังคม จะเห็นไดวาการนํากรอบ     
4 ดานมาใช จึงเปนเครื่องมือที่ชวยในการเริ่มตนวาควรจะปฏิบัติอยางไร แตละดานมีเร่ืองสําคัญที่
ตองชวยกันพัฒนา การเรียนรูจุดแข็งและจุดออนที่มีอยู มีตัวบงชี้อะไรบาง การจัดทําแผนในระดับ
ชุมชนจะใชกรอบมาตรฐานเดียวกับระดับแผนแมบทของจังหวัด และจะสามารถเขาสูฐานขอมูลที่
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เปนระบบกับนโยบายและวาระแหงชาติในเรื่องเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอยางสัมพันธเชื่อมโยงกัน
ทุกขั้นตอน  
 การสรางเครื่องมือในรูปแบบที่ 1 จึงมีจุดมุงหมาย 3 ระดับคือ การไดขอมูลเกี่ยวกับการ
บริหารและการบริการสาธารณะเพื่อเด็กและเยาวชนจาก 3 ฝาย ผูบริหาร ผูปฏิบัติการ  เด็กและ
เยาวชน ขอมูลดังกลาวจักเปน “เครื่องมือ” ในการจัดทําแผน การสรางกระบวนการรวมมือการ
ขับเคลื่อนในพื้นที่   การนําไปปฏิบัติไดจริง ขยายวงกวางถึงระดับจังหวัดใหปรากฏในแผนแมบท
วิสัยทัศน นโยบาย กรอบแผนงานและโครงการเพื่อเด็กและเยาวชน สรางเปนแผนงานเชิง
ปฏิบัติการที่เห็นผลในรูปของตัวบงชี้ 3 ดาน ภายใตกรอบเวลาที่กําหนดไว นอกจากนั้นยังสามารถ
เชื่อมโยงกับนโยบายและวาระแหงชาติไดอยางเปนระบบ มีมาตรฐานกลางที่ระบุสภาวะของ
เด็กไทยทั้งประเทศและรายจังหวัดไดในเวลาเดียวกันอีกดวย 

รูปแบบที่ 2 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความพรอมสูง  มีการดําเนินการเรื่องเด็กและเยาวชนใน
เชิงนโยบายอยูแลวจําเปนอยางยิ่งที่จะตองติดตอ ประสานงาน ขอความรวมมือชวยเหลือ หรือ     
ตกลงวาจางคณะผูวิจัยที่มาจากสถาบันการศึกษาในทองถ่ินหรือสถาบันที่เปนกลาง อิสระ ไมได       
มีสวนไดเสีย เขามาเปนผูดําเนินการเก็บขอมูลในรูปคณะกรรมการเพื่อใหเกิดความยุติธรรม ลดอคติ 
และการปกปองหนวยงานของตนเอง คณะผูวิจัยอาจมีคณะที่ปรึกษา บุคคลสําคัญที่ปฏิบัติหนาที่
ทั้งในเชิงกําหนดนโยบาย ผูบริหารระดับกลางที่นํานโยบายไปสูการปฏิบัติจริง ประธานสภานิสิต
นักศึกษา นักเรียนเขามาเปนคณะกรรมการ ที่ปรึกษาสวนกลางเพื่ออํานวยความสะดวก การติดตอ
ประสานงานในระดับหนวยงานตางๆ การขอความรวมมือ ชวยเหลือในการเก็บขอมูลภาคสนาม 
และอื่นๆ เมื่อกระบวนการเก็บขอมูลภาคสนามเรียบรอยแลว จําเปนตองเขียนรายงานฉบับสมบรูณ 
มีการนําเสนอผลการวิจัย การจัดทําโฟกัสกรุป (FOCUS GROUP) ในบุคคลที่เกี่ยวของ เนนการมี
สวนรวมจากทุกภาคของชุมชน การบงชี้ถึงความสําเร็จ ความกาวหนา ระดับสถานการณและปญหาที่
มีอยู การจัดตั้งศูนยทองถ่ินศึกษาขึ้น เพื่อประเมินสภาพขอเท็จจริงในชุมชน การพัฒนาเครือขาย
แนวรวมของกลุมที่หวังดีตอเด็กและเยาวชน การจัดประชุมรวมกับผูทรงคุณวุฒิภายนอก และอื่นๆ 
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จนในที่สุดสามารถนํากรอบมาตรฐาน ดัชนีบงชี้ที่มีทั้งขอเดน (Strength) และขอดอย (Weakness) 
ไปสู “วาระชุมชน” และนําไปสูการกําหนดแผนแมบทในเชิงวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย งบประมาณ 
การบริหารจัดการที่บรรจุการดูแลคุมครองเด็กในแผนปฏิบัติการไดถูกตอง ตรงกับสภาพปญหา 
และสถานการณที่เปนอยู 
 สําหรับกรอบมาตรฐานและดัชนีบงชี้ที่นําเสนอนี้เปนเพียงขอกําหนดกลางเบื้องตนที่
คณะผูวิจัยสามารถดัดแปลงแกไขใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่แตละแหง ระดับคะแนนตัวช้ีวัดถึง
คุณภาพและความแตกตางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเบื้องตนไดกําหนด 4 ปจจัยคือ    
ดานการบริหารจัดการ สภาวะดานสุขภาพ สภาวะดานการศึกษา และสภาวะดานสังคม เมื่อ
กระบวนการคิดวิเคราะหขอมูล 4 ปจจัยรวมกันแลว การชี้บงและจําแนกควรสรางมาตรฐานใหเกิด
การยอมรับในทุกฝาย ทั้งในระดับนโยบายสวนกลางและสวนทองถ่ิน 
 คะแนน 80 – 100   อยูในระดับองคกรดีมาก ดูแลเอาใจใสคุมครองเด็กมีประสิทธิภาพ 
 คะแนน 60 – 80    อยูในระดับดี จําเปนตองมีการพัฒนาปรับปรุงเฉพาะดาน 
 คะแนน 40 – 60    อยูในระดับปานกลาง พอใช ตองดูแลชวยเหลือมากขึ้น 
 คะแนนต่ํากวา 40 ลงมา อยูในขั้นตองแกไข ปรับปรุงอยางรีบดวน สภาวะเด็กและเยาวชน
มีปญหามาก จําเปนตองชวยเหลืออยางเต็มที่ 
 การประเมินผลดังกลาวมิใชการจับผิด การตัดสินองคกรใดองคกรหนึ่งวา “ได” หรือ 
“ตก” หรือประเมินวาองคกรทองถ่ิน ก. ดีกวา ทองถ่ิน ข. แตเพื่อเปนขอมูลใหแตละองคกรไดใช
เปนแนวทางในการกําหนดแผนแมบท ระดับขอมูลที่แทจริงของปญหาและสภาพที่มีอยู การ
กําหนดเปาหมาย กรอบเวลา จํานวนเงินงบประมาณ ผูรับผิดชอบ โครงการกิจกรรมตางๆ ใหบรรลุ
สูความสําเร็จ มีพัฒนาการ และความกาวหนาในองคกรของตนเอง  
 สรุปไดวารูปแบบที่ 1 นั้นเนนชุมชนที่ยังขาดนโยบาย แผนแมบท วิสัยทัศน พันธกิจ 
กิจกรรม/โครงการ งบประมาณคอนขางมาก แตเมื่อทราบปญหาเด็กและเยาวชนเชิงโครงสราง   
มหภาค สถิติ ตัวบงชี้ที่สะทอนปญหาวิกฤตรุนแรงในสังคมไทยแลว เร่ิมพบวามีคุณลักษณะและ
พฤติกรรมรวมที่ไมพึงประสงค ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พื้นที่และชุมชนของตนเองเกิดขึ้น
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มากมายหลายดานและจําเปนตองรีบดําเนินการ แกไข ปองกัน และสรางเสริมองคกรตัวเองให
กลับมาดูแลคุมครองเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนและกระบวนการรูปแบบที่ 1 อาจ
เหมาะสมและนําไปดัดแปลงประยุกตใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนแตละแหงได สําหรับ
รูปแบบที่ 2 เนนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความพรอมเพิ่มมากขึ้น มีงบประมาณเพื่อการนี้    
มีการสรางแผนแมบท มีกิจกรรมและโครงการตางๆ ที่จัดขึ้นเพื่อเด็กและเยาวชน มีความประสงค
จะพัฒนาใหดียิ่งขึ้นไปอีก กรอบมาตรฐานและตัวบงชี้ 4 ดานนี้ จะเปนขอมูลและเครื่องมือในการ
พัฒนาองคกรไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติทั้งฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 ที่เนนเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพสังคม ชีวิตเด็กและเยาวชน
เปนสําคัญ กลาวไดวาทั้งรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 สามารถนําไปปรับใชใหสอดคลองกับ
องคกรและชุมชนแตละแหงไดเปนอยางดี หรือผสมผสานกันก็ไดขึ้นอยูกับเปาหมายและความ
พรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงที่มีอยูในปจจุบัน 
 


